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MCPCH 00246/2019 Kukurová 11.02.2019

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost č.j. MCPCH 00246/2019 ze

dne 30.01.2019,v níž žadatel uvádí následující:

Dle zápisu č. 014/16/ZMČ z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry konaného dne

28.12.2016 byl projednáván bod 3) A/Iístní referendum-revokace usnesení č. 45/15/ZMČ. Bylo přijato

usnesení, které ukládá starostovi MČ, aby o tomto usnesení bez zbytečných odkladů informoval

Zastupitelstvo MHMP.

Zápis zjednání MČ Dolní Chabry: “Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry ruší část usnesení

č.45/15/ZMČ ve znění: souhlasí s žádostí společnosti Star Group s.r.o. o změnu koeficientu

zastavěnosti v lokalitě Beranov takto.“ plochy stabilizované s kódem OV-D na OV-E, plochy

stabilizované s kódem OB-D na OB-F. Nahrazuje zrušenou část takto: nesouhlasí s žádostí společnosti

Star Group s.r.o. o změnu koeficientu zastavěnosti v lokalitě Beranov takto: plochy stabilizované

s kódem OV-D na OV-E, plochy stabilizované s kódem, OB-D na OB-F a ukládá starostovi MČ, aby o

tomto usnesení bez zbytečných odkladů informoval Zastupitelstvo MHMP. “

Žádám o dokument, který byl odeslán na MHMP a kterým bylo toto usnesení naplněno, včetně data

odeslání dokumentu.

Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, způsobem uvedeným žadatelem. Byly

poskytnuty předmětné dokumenty, včetně data toho podání. Usnesení č. 113/16 ZMČ

vztahující se k žádosti je veřejně přístupné na webových stránkách:

1) http://dchabrv.epo.mepnet.cz:8080/eDeska/eDeska1Iledci.isp

2) kategorie: ZMČ — zápisy ze zasedání a usnesení

3) značka: MCPCH 02470/2016 pis

4) vyhledat



Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu

http://www.dchabrv.cz/zadosti-o-informace

pod č.j. MCPCH 00246/2019

S pozdravem

 

Bronislava Kukurová

tajemnice UMC

Příloha:

1) Změna usnesení MČ k návrhu změny ÚP hl. m. Prahy adresovaná MHMP včetně doručenky

— 2 listy

2) Změna usnesení MČ k návrhu změny ÚP hl. m. Prahy adresovaná Nadačnímu fondu Star Group,

včetně doručenky — 2 listy

3) usnesení č. ll3/16/ZMC — 1 list


